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1.Schets van de regio Drechtsteden 
 

De arbeidsmarktregio Drechtsteden bestaat uit zeven gemeenten: Alblasserdam, 
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht. Gezamenlijk voeren deze gemeenten in de GR Drechtsteden onder meer 
de Participatiewet uit. De uitvoering is in handen van de Sociale Dienst Drechtsteden.  
 
De gemeenten werken samen in het project Impuls (nieuwe aanpak vergunninghouders) 
dat is ondergebracht bij de Sociale Dienst. De afdeling Werk heeft een dedicated team 
vergunninghouders. Dit team voert voor deze doelgroep de reguliere P-wet uit en heeft 
daarnaast extra ruimte (zowel in caseload als financiën) voor specifieke trajecten voor 
vergunninghouders om hun inburgering te versnellen en toeleiding naar werk en 
scholing te bevorderen.  
 
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het team is de Startmodule: een 
zesweekse training voor nieuwe vergunninghouders waarin zij veel uitleg krijgen over 
regels, gebruiken, rechten en plichten, waarin wordt gewerkt aan een cv en een eerste 
beeld wordt verkregen van hun opleiding, werkervaring en eventueel beroepswensen. 
 
De zeven gemeenten voeren lokaal beleid voor de maatschappelijke begeleiding van 
vergunninghouders en organiseren apart van elkaar de uitvoering van de 
Participatieverklaring. Hierover is wel contact met het dedicated team 
vergunninghouders. In een aantal gemeenten leeft de wens om de uitvoering van het 
participatieverklaringstraject in de toekomst door het team vergunninghouders te laten 
organiseren. 
 
 
 2.Kansrijke koppeling 
 
De invloed van het kansrijk koppelen is in 2018 in de regio Drechtsteden nauwelijks 
opgemerkt. Doordat er veel gezinshereniging is geweest, bestaat de indruk dat er 
nauwelijks gekoppeld wordt op andere gronden dan familierelaties. Het advies aan het 
landelijk projectteam van Divosa is om ruimte te zoeken voor koppelen op grond van 
regionale arbeidsmarktgerichte trajecten voor vergunninghouders. 
 
 
 3.Integratie en participatie vanaf dag 1 
 
De casemanager van het COA heeft, op uitnodiging van de regiocoördinator, twee keer 
voorlichting gegeven aan het team vergunninghouders over de werkwijze van het COA 
en de nieuwe programma's op de azc's. Hoewel de regiocoördinator dit een paar keer 
heeft voorgesteld, is het team nog niet overgegaan tot het zoeken van contact met de 
gekoppelde vergunninghouders tijdens hun periode in het azc. Een belangrijke 
belemmering is dat de azc’s waar de gekoppelde vergunninghouders verblijven, 
verspreid liggen over een groot deel van het land. Er is geen azc in de regio. Dit 
bemoeilijkt de organisatie. 
 
De gemeenten voelen zich pas verantwoordelijk voor de vergunninghouders vanaf het 
moment dat ze als inwoner geregistreerd zijn in de gemeente. Op dat moment wordt 
direct contact gelegd door de regisseur van het team vergunninghouders van de sociale 



 

dienst, wordt de statushouder aangemeld voor de Startmodule en een eerste afspraak 
gemaakt voor een uitgebreide intake. 
 
 
  4.Warme overdracht en doorlopende lijn 
 
Stand van zaken 
In 2018 is er meerdere keren overleg geweest tussen de regiocoördinator en de 
casemanager van het COA met als doel de samenwerking met het team 
vergunninghouders te bevorderen. De casemanager heeft twee keer voorlichting 
gegeven aan het team en daarbij schematisch uitgelegd op welke momenten de 
regisseur het TVS-profiel kan benutten en welke contactmomenten zinvol zijn. 
Daarnaast heeft de casemanager een paar keer telefonisch contact gehad met 
individuele regisseurs van het team vergunninghouders om hen te helpen de informatie 
te vinden in het TVS-profiel. 
 
TVS 
Het ophalen van de gegevens uit de TVS-profielen is nog geen onderdeel van het 
reguliere werkproces. Hier is wel aan gewerkt, in de vorm van voorstellen van de 
regiocoördinator om het werkproces aan te passen, maar daaraan is nog geen gevolg 
gegeven. Eén van de redenen dat het ophalen van TVS-gegevens nog geen plek heeft 
gekregen in het werkproces, is dat er in aanvang te weinig inhoud werd gevonden. Dit 
stimuleerde niet om het TVS te raadplegen. Bovendien zijn er personeelswisselingen 
geweest in het team, waardoor toegang tot het TVS was verlopen en opnieuw geregeld 
moest worden. Per gemeente was daarvoor toestemming. Dit is niet altijd vlot gegaan. 
De regiocoördinator heeft verschillende keren initiatief genomen voor verbetering, 
onder andere door de betrokkenen te informeren, het belang te benoemen en de 
verantwoordelijke personen te mailen met verzoeken om toestemming voor toegang tot 
TVS. 
 
 
 5. Integrale trajecten 
 
In 2018 liep het tweede jaar van het project Impuls, waarvan de Startmodule en de 
Menukaart Vergunninghouders een belangrijk onderdeel vormen. De rol van de 
regiocoördinator in de ontwikkeling van het gehele Impuls-project was die van 
ontwikkelaar, aanjager, verbinder, kennisdeler en inkoper/voorbereider van nieuwe 
trajecten; dit in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker SDD, WSP 
Baanbrekend, het team vergunninghouders en de beleidsmedewerkers van de 
regiogemeenten. 
 
Startmodule                                                                                                       
In een programma van zes weken (uitgevoerd door medewerkers van de sociale dienst), 
gedurende vier dagdelen per week, vindt er een uitgebreide voorlichting/kennismaking 
plaats met de vergunninghouder. Idealiter wordt deze module in de eerste maand van 
huisvesting in de regio aangeboden.  
Tijdens het programma worden de rechten en plichten in de Participatiewet en 
Inburgeringswet uitgelegd en krijgen de vergunninghouders een beeld van de 
arbeidsmarkt en onderwijsmogelijkheden. Ze leren zichzelf voor te stellen en maken 
hun cv en portfolio. De helft van het programma bestaat uit Nederlandse taalles, 



 

waarbij de woordenschat die nodig is voor de inhoud van het programma wordt 
aangeleerd. Aan het einde van de zes weken vindt er een warme overdracht plaats aan 
de regisseur van het team vergunninghouders. 
 
Menukaart                   
Op de menukaart staan de trajecten die specifiek voor vergunninghouders zijn 
ontwikkeld en ingekocht. In 2018 waren dit:  

Trajecten gericht op 
werk 

inhoud deelnemers 

Zorg & Welzijn Instroomtraject in samenwerking 
met de zorginstellingen voor 
ouderen en gehandicapten. 
Oriëntatiefase, stageperiode en 
instroom in BBL. 

30 

Werkshop Anderstaligen Directe bemiddeling op banen 
met extra begeleiding en 
coaching 

5 

Werkclub 
Arbeidstoeleiding 

Combinatie van training, 
bemiddeling op werk en 
doorlopende begeleiding 

25 

Werkclub Arbeid centraal Combinatie van inburgering, 
werk en extra begeleiding over 
periode van drie jaar 

25 

VCA en Heftruck Opleiding (deels in eigen taal) 
tot diploma VCA en heftruck 

70 

Arbeidstoeleiding 
vergunninghouders 

Opdoen van werkervaring in 
technische werkplaats, 
aansluitend bemiddeling naar 
werk 

15 

Taalwerkstages Drie tot zes maanden parttime 
stagelopen (meestal naast de 
inburgering) 

84 

   



 

Trajecten gericht op 
onderwijs 

inhoud deelnemers 

Schakeltraject entree 
DaVinci 

Alle jongeren zonder 
startkwalificatie tijdens hun 
inburgering een extra 
programma bieden en laten 
doorstromen in DUO-gefinancierd 
onderwijs 

65 

Topklas Versneld fulltime 
inburgeringsprogramma voor 
verhoging taalniveau examen van 
A2 naar BI 

 

   

Trajecten gericht op 
activering 

inhoud deelnemers 

Empowerment Eritrea Eritrese vergunninghouders in 
eigen taal uitleg geven en laten 
oefenen in verschillende 
gewenste gedragingen en 
vaardigheden 

30 

Sollicitatietraining Gangbare sollicitatietraining die 
is toegesneden op 
vergunninghouders 

50 

Movisietraining 
Drechtsteden 

Activeringsprogramma voor 
vergunninghouders gericht op 
zelfvertrouwen, planvorming en 
arbeidsgerichte activiteiten. 

30 

Workshops Groepsgewijze uitleg van en 
oefening in het zetten van 
stappen richting werk en 
school door de leden van het 
team vergunninghouders 

50 

 

De partijen die bij de trajecten betrokken waren: lokale gemeenten, re-
integratiebedrijven, roc, Movisie, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, individuele 
werkgevers, het WSP Baanbrekend, team vergunninghouders, maatschappelijke 
begeleiders, Vluchtelingenwerk, Participe. 
 

Aandachtspunten 

Knelpunten worden ervaren in de combinatie van de inburgeringstrajecten en 
werkgerichte trajecten. Het ontbreken van de regie op de inburgering speelt de 
sociale dienst parten bij de organisatie van dergelijke trajecten, met name op de 
volgende punten: 

 Planning van de dagdelen 
 Trage voortgang van het leren van de taal 
 De beleving van de statushouder dat het om losse onderdelen gaat die geen 

verband met elkaar hebben 



 

 Begeleiders vanuit verschillende hoeken spreken elkaar tegen of denken dat 
een ander verantwoordelijk is; dit geeft ruis 

 Werkgevers haken af op de moeizame planning 
 

Ondanks de knelpunten is de uitstroom naar onderwijs en werk in 2018 behoorlijk 
gestegen. 
 

Resultaten aanpak 2018                
Eind 2018 telt het bijstandsbestand 705 uitkeringsdossiers van vergunninghouders, 
tegenover 796 dossiers aan het begin van het jaar. Ondanks de instroom van 211 
nieuwe vergunninghouders in 2018 in de Drechtsteden, zien we een duidelijke daling 
in het aandeel van deze doelgroep in het bijstandsbestand. Dit komt door de 
beëindiging van 226 uitkeringen van vergunninghouders in 2018, waarvan 172 op grond 
van uitstroom naar werk of scholing. 

 
Uitstroom- en inzetcijfers 2018 per gemeente       
Klantregisseurs en jobhunters werken samen om vergunninghouders kort na huisvesting 
in de Drechtsteden te plaatsen op de startmodule en taalwerkstage. Daarnaast worden 
maatwerkcursussen en -trainingen ingezet die de vergunninghouder meer kans bieden 
op het vinden van werk. Onderstaande tabel geeft per gemeente weer hoeveel 
trajecten er in 2018 voor vergunninghouders zijn ingezet: 

 

 
Inzet traject menukaart 

 
Startmodule 

 
Taalwerkstage 

 
Taalwerkstage verlenging 

 
Vrijwilligerswerk/P-plek via SDD 

 
 

Extra impuls: 

 Bruggenbouwer: op projectbasis (1 april 2018-1 april 2019, betaalde functie) is een 
bruggenbouwer met Eritrese achtergrond ingezet om contact te leggen met 
Eritrese vergunninghouders met wie het team vergunninghouders moeilijk in 
contact kon komen. Dit heeft geleid tot extra plaatsingen op betaalde banen. De 
resultaten komen binnenkort beschikbaar. 
 

 A-B-C- indeling: het klantenbestand van het team vergunninghouders is ingedeeld 
op caseload per regisseur en daarnaast ook op afstand tot de arbeidsmarkt.  
C: grote afstand, B: tot 6 maanden afstand, C: binnen 3 maanden bemiddelbaar. 
Per groep is een specifiek aanbod ontwikkeld van workshops, meet & greet en 



 

trainingen in eigen beheer. 
 

 Movisie-Drechtsteden-training: op basis van de K!Xworks-methode van Movisie 
heeft het team vergunninghouders in de Drechtsteden een eigen, aangepaste 
training ontwikkeld. De training draait om het aanleren van 
presentatievaardigheden, het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen 
van weerbaarheid. 
 
 

 6. Overige onderwerpen 

Psychische gezondheid vergunninghouders 

In samenwerking met OTAV is in de regio een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over 
de achtergronden van de vergunninghouders uit Eritrea. Organisatie in samenwerking 
met de gemeente Dordrecht en de Dienst Gezondheid en Jeugd. 
 
 
Borging 

De meeste activiteiten voor vergunninghouders behoren tot het project Impuls. 
Daarnaast wordt er samengewerkt met de lokale maatschappelijk begeleiders van 
VluchtelingenWerk en Participe en met de Sociale Wijkteams. De beleidsmedewerkers 
van de regiogemeenten komen regelmatig bijeen in een overleg over de integratie van 
vergunninghouders, ingesteld door de regiocoördinator; dit is de basis voor verdere 
ontwikkeling in de regio. Verder is in november 2018 een eerste overleg met de 
taalaanbieders gestart. Het doel was om te komen tot goede samenwerkingsafspraken, 
met name om de regisseurs van het team vergunninghouders toegang tot 
voortgangsinformatie over de inburgeringstrajecten te geven. Dit overleg wordt 
opgevolgd in 2019. 
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